
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„WAKACJE Z EKOLOGIĄ- segregacja odpadów na urlopie” 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego                 
w Świdnicy. 

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Świdnicy. 
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, a także 

członkowie najbliższej rodziny-małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo. 
4. Celem konkursu jest promowanie prawidłowej postawy ekologicznej wśród mieszkańców 

podczas okresu wakacyjnego również w miejscach wypoczynku letniego. 
5. Informacja o konkursie rozpowszechniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 

stronie Czysta Świdnica, portalu internetowym Region Fakty oraz w formie plakatów na 
słupach ogłoszeniowych. 

6. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej w postaci sesji 
fotograficznej (min. 5 - max. 10 zdjęć), która nawiązuje do tematu „Wakacje z ekologią-
segregacja odpadów na urlopie”, czyli sytuacje, które bezpośrednio bądź pośrednio 
związane są z prawidłowymi zachowaniami ekologicznymi podczas wakacji. 
 

§2. Zasady konkursu 

1. Konkurs trwać będzie od dnia ogłoszenia do dnia 23 sierpnia 2017r. . 
2. Prace przekazane przez mieszkańców będą podlegać ocenie jury. Do dnia 24 sierpnia 

Organizator wyłoni 10 sesji, których autorzy zostaną nagrodzeni. 
3. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Świdnicy. Prace konkursowe należy nadsyłać 

na adres mailowy: czystaswidnica@um.swidnica.pl, załączając zgodę  na publikację 
imienia i nazwiska uczestnika na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego, Czystej 
Świdnicy i portalach informacyjnych i społecznościowych, lub w przypadku osoby 
niepełnoletniej zgodę  rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie, publikacji 
imienia  i nazwiska uczestnika na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego, Czystej 
Świdnicy i portalach informacyjnych i społecznościowych oraz dane kontaktowe –adres 
e-mail, nr telefonu. 

4. Wzięcie udziału w konkursie stanowi deklarację uczestnika, że akceptuje niniejszy 
regulamin konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
związanych z konkursem i jego promocją. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą 
nadesłania przechodzą na własność Organizatora. 

5. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz 
majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób 
trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie 
wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z 
późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. 
zmianami. 



§3. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. 
2. Komisje powołuje Organizator. 
3. Posiedzenie komisji przewidziane jest na dzień 24 sierpnia 2017r. , w którym nastąpi 

rozstrzygnięcie konkursu. 
4. Wyniki prac komisji, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród przewidziane jest 

na dzień 25 sierpnia 2017r.. 
5. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie jak: zgodność pracy z tematem 

konkursu, walory artystyczne, kreatywność. 
6. Uczestnicy konkursu otrzymają ekologiczne torby z niespodzianką oraz dyplomy,  a 

laureaci otrzymają: 

I miejsce – aparat fotograficzny, 

II miejsce – tablet piórkowy, 

III miejsce – smartwatch, 
 

IV-X miejsce – pakiet proekologiczny ,w skład którego wchodzi ładowarka z akumulatorami 
oraz zgniatarka do butelek pet. 
 
7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie opublikowane w dniu 24 sierpnia 2017r. na 

stronie Urzędu Miejskiego oraz stronie Czystej Świdnicy. 
 

§4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora: Urząd Miejski w Świdnicy, 

ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, Wydział Gospodarki Odpadami. 
3. Ostateczne interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 
4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie 

Miejskim w Świdnicy u pani Sylwii Bodnar lub pod nr 74 8562 – 936. 
 

 

 

 

 
 

 


